Mas, se repararmos bem, as tentativas de resposta às perguntas ora pecam

«A LIBERDADE
pela arrogância, ora pecam pela cobardia, ora pecam pela presunção: pecam pela
HUMANA»
arrogância, quando se pretende explicar tudo, como se o mistério de Deus, ou o mistério da
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vida, ou o mistério da dor, do amor e da morte, se resolvesse por uma razão superior, por
uma qualquer teoria científica ou por uma fórmula matemática; pecampela cobardia,
quando se pretende julgar Deus no tribunal da história, para fugir às responsabilidades da
liberdade humana; pecam pela presunção, quando alguém livre do vírus se julga um eleito
de Deus, merecedor de uma graça que a muitos foi negada. O piedoso “graças a Deus”
destes acaba por ser um insulto aos que foram atingidos pela pandemia.
Em todo o caso, o que estas perguntas e respostas nos mostram é que estamos muito
longe de pensar o mistério de Deus em relação com a nossa vida e a partir da Revelação
bíblica, que nos fala de um Deus da proximidade, da compaixão e da ternura, que Se
mostrou em Jesus Cristo, no Seu rosto, na Sua Palavra, na Sua vida, na Sua morte e
Ressurreição.

Email: parocoanha@diocesedeviana.pt
Website: www.paroquiavnanha.com

SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE - ANO B
ANO DE SÃO JOSÉ – UM PRESENTE PARA TODA A IGREJA
ANO “FAMÍLIA AMORIS LAETITIA”

O nosso Deus é um Deus que entra na história para caminhar connosco, como nosso aliado

Caros amigos:

1ª Leitura
Actos 2,1-11
Salmo
103 (104)
2ª Leitura
1 Cor 12, 3b-7.1213
Evangelho
Jo 20,19-23

Concluído o tempo pascal, celebramos hoje a Solenidade da Santíssima Trindade.
Quando falamos da Santíssima Trindade, referimo-nos ao imenso mar de Amor
que é Deus e há em Deus. A Santíssima Trindade é este Amor eterno, inesgotável,
que une, desde sempre, as três pessoas divinas: o Pai, que enviou ao mundo o Seu
Filho; o Filho, que Se entregou ao Pai por todos nós; e o Espírito Santo, que é o
Amor transbordante do Pai e do Filho derramado em nossos corações.
Votos de um Santo Domingo e de uma semana abençoada!

« O NOSSO
e companheiro, e não para nos substituir no nosso papel. O nosso Deus é um Deus que não
DEUS
Se isolou nos altos céus, mas desceu à Terra, para partilhar a nossa condição humana,
É UM DEUS QUE fazendo da Sua santa humanidade um caminho de acesso a Ele. O nosso Deus é um Deus
que Se escondeu e Se esvaziou da Sua glória e poder, para fazer brilhar toda a beleza da
ENTRA NA
nossa dignidade humana. O nosso Deus é um Deus que Se autolimitou nos Seus poderes e
HISTÓRIA
recuou para a sombra, para nos dar um espaço pleno de liberdade. O nosso Deus é um
PARA
CAMINHAR
CONNOSCO»

Deus e o coronavírus é o título de um livro recente e tema de muitas publicações. E seria

“DEUS É A SUPREMA
BONDADE”

certamente assunto para um vivo diálogo, onde talvez ganhassem o debate mais as
perguntas do que as respostas! À vista da pandemia, para uns, a ação do vírus seria uma
lição ou um castigo de Deus por causa dos nossos pecados contra a Sua criação; para
outros, seria o próprio Deus a origem do coronavírus, enquanto Criador de um mundo
imperfeito. Para uns, a pandemia poria em causa a omnipotência de Deus, impotente
diante do mal. Para outros, fica a questão: se Deus sabe e pode tudo, porque não evitou a
propagação deste vírus? Para uns, a bondade de Deus está posta em causa, com a morte
de tantos inocentes. Para outros, Deus é o tal santo milagreiro que os poupou ao contágio
fatal do vírus. Para uns, Deus é simplesmente indiferente à sorte dos seres humanos,
porque não intervém quando mais era mais preciso. Para outros, afinal, tudo isto é obra
do Diabo! Seja como for, parece que Deus, mal ou bem, acabou por ser invocado,
contestado, convocado, no contexto da atual pandemia. Males que vêm por bem!

Deus Crucificado, um Deus do excesso e do dom e não um Deus conquistador e do
sucesso. O nosso Deus é um Deus que sofre connosco, sofre por nós, sofre como nós, sofre
em nós. Este Deus da Cruz, da morte e da Ressurreição de Jesus, não é um Deus
impassível, mas é um Deus ferido por amor, um Deus que não Se furtou, nem poupou a
própria vida, para salvar a nossa. É um Deus cujo único poder é o Amor com que nos ama,
perdoa e restitui à vida.
Querido irmão, querida irmã: qual é a imagem e a mensagem, qual é a vivência e a
experiência de Deus, que se formou em ti, ao longo desta pandemia? Abriu-se dentro de ti
alguma fissura, de desejo, de humildade, de conversão, para Deus entrar na tua vida e te
tornar mais filho/a d’Ele, mais irmã(o) dos irmãos, mais família com os outros? Revelou-Se
em ti e por meio de ti um Deus que te faz cada vez mais humano/a e mais santo/a? Que
imagem e mensagem de Deus podem os outros ler através de ti, das tuas palavras e da tua
vida? Se deixares Deus gravar em ti estas boas perguntas, alguém poderá ler também em ti
belas respostas. Lembra-te que foste criado/a à imagem e semelhança de Deus-Amor! Vê
bem se, com a pandemia, te pareces agora mais com Ele!

REZAR A PALAVRA Pai Santo, consagro-te a minha mente, pensamentos, sonhos e memória. Recebe-os.
E CONTEMPLAR
Jesus Cristo, consagro-te o meu coração sempre inquieto, o meu amor e afeto.
Recebe-os. Espírito Santo, consagro-te as minhas forças, a minha humanidade e
O MISTÉRIO

debilidade. Recebe-as.
Querida Trindade, vem e renova-me. Sei que estás dentro de mim. Enamora-me de Ti.
Quero fazer a Tua vontade, santifica-me. Não deixes de me chamar!

VIVER A
PALAVRA

Esta semana, num qualquer momento do dia, vou saborear a presença do Pai, do
Filho e do Espírito Santo quando os meus lábios pronunciarem a oração do Glória.

VIDA DIOCESANA Domingo, 30 de Maio – Eucaristia da Solenidade da Santíssima Trindade - Mês de Maria
E PAROQUIAL III Viana em Família – Pastoral Familiar

- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima – D. Margarida Carlão
– 09h00 – Eucaristia da Solenidade da Santíssima Trindade
- Leitores: D. Céu Cruz (1ª Leitura); Sr. José Rego (2ª Leitura); D. Céu Cruz (Oração dos Fiéis)
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. José Rego e D. Margarida Carlão
- 11h00 – Eucaristia do Dia Diocesano da Família – Seminário Diocesano de Viana do Castelo
Segunda-feira, 31 de Maio – Visitação de Nossa Senhora (Festa)
IX Semana doTempo Comum - Encerramento do Mês de Maria
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima – Pe. Alfredo
- 19h00 – Eucaristia pelas intenções anunciadas
- Leitora: D. Céu Vieira
- MEC: D. Céu Vieira
Terça-feira, 01 de Junho – S. Justino, Mártir (MO) - Mês do Sagrado Coração de Jesus
- Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus em família
- Não há celebração da Eucaristia
Quarta-feira, 02 de Junho – S. Marcelino e S. Pedro, Mártires (MF)

2- Juntamente com o Boletim Paroquial da próxima semana, segue uma ficha de inscrição
para a participação na Jornada Mundial 2023 que, depois de preenchida, deverá ser entregue
nos Serviços Centrais. Qualquer pessoa, a partir dos 15 anos pode participar neste evento único
no nosso país. Vem e inscreve-te! A JMJ 2023 vai ficar para sempre no teu coração.

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 31 DE MAIO 2021 (SEGUNDA-FEIRA)

31/05/2021

- Em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima – int. devoto*
- D. Manuel da Silva Martins - int. Pe. Alfredo*
- D. Manuel Hernandez Herrera - int. Pe. Alfredo*
- Manuel Ferreira de Sousa – int. pessoa amiga*
- Orlando Dias Deira - int. esposa
- Rosalina Sampaio Loureiro - int. uma amiga*

Mês do Sagrado Coração de Jesus

- Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus em família
- Não há celebração da Eucaristia
Quinta-feira, 03 de Junho – Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo – Corpo de Deus

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 03 DE JUNHO 2021 (QUINTA-FEIRA DO CORPO DE DEUS)

Mês do Sagrado Coração de Jesus

- 08h30 – Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus – D. Isabel
– 09h00 – Eucaristia da Solenidade do Corpo de Deus
- Leitores: Teresa Felgueiras (1ª Leitura); Sr. Manuel Domingos (2ª Leitura); Teresa Felgueiras

03/06/2021

(Oração dos Fiéis)

- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. José Rego e D. Margarida Carlão
Sexta-feira, 04 de Junho – S. Quirino, Bispo e Mártir (MF)

Mês do Sagrado Coração de Jesus

- Catequese presencial
- Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus em família
- Não há celebração da Eucaristia
Sábado, 05 de Junho – S. Bonifácio, Bispo e Mártir (MO)
- Catequese presencial
- 18h30 – Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus – D. Céu Vieira
- 19h00 – Eucaristia Vespertina do X Domingo do Tempo Comum
- Leitores: A cargo do Agrupamento 452 do CNE Anha
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Miguel Sousa e D. Céu Vieira
Domingo, 06 de Junho – Eucaristia do X Domingo do Tempo Comum
- 08h30 – Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus – D. Margarida Carlão
– 09h00 – Eucaristia do X Domingo do Tempo Comum
- Leitores: Cristina Cunha (1ª Leitura); Sr. João Cruz (2ª Leitura); Cristina Cunha (Oração dos Fiéis)
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Albino Cruz e D. Margarida Carlão

INFORMAÇÕES
ÚTEIS

1- Esta semana, celebraremos a Eucaristia pelas intenções anunciadas, segunda (31/05),
quinta, (03/06) e sábado (05/06), sempre às 19h00, excepto quinta-feira que é às
09h00, por ser dia santo de guarda e dia de cumprimento de preceito. Nesses
mesmos dias, meia hora antes, isto é às 18h30 / 08h30, recitaremos o Terço em honra
de Nossa Senhora do Rosário de Fátima e, a partir de junho, ao Sagrado Coração de
Jesus. Apenas será transmitida em direto via facebook, a Eucaristia Vespertina, aos
sábados.
A igreja é um lugar seguro. É tempo de regressar!

04/06/2021

- ANIV. Manuel Joaquim Martins da Silva e esposa - int. filhos
- ANIV. Maria de Lourdes Gomes Novo - int. filho Manuel
- ANIV. NATAL. Maria Alves Neiva e Silva - int. família
- José Correia Lima - int. Confraria São João
- Manuel da Silva Maciel - int. esposa e filhos
- Maria da Graça Neiva Sampaio Rocha – int. neta Mariana
- Maria de Lurdes Silva Felgueiras Peixoto - int. marido e filho
- Aires Sampaio Alves Ferreira - int. esposa
- Manuel Augusto Neiva de Sá - int. irmão*

INTENÇÃO DE MISSA PARA O DIA 05 DE JUNHO 2021 (SÁBADO)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 19H00

05/06/2021

06/06/2021

- Em honra de S. Roque - int. Deolinda Carvalho
- 15º ANIV. Joaquim Macedo, Karel e Marie Louise Van Dorpe, e Guilhermina Cunha – int. Ingrid
Van Dorpe*
- ANIV. NATAL. Maria Ângela dos Santos Fernandes - int. filhas
- Augusto Gonçalves Damião - int. sobrinho João
- José Dias de Brito e esposa - int. neta Sónia e família
- Maria Dias Meira, marido e família - int. filha
- Pela paz no mundo – int. devota*
- ANIV. NATAL. Avelino Iglésias Lopes - int. filhos
- ANIV. NATAL Gonçalo Nuno Lopes Santos - int. Nuno Reis Lima, esposa, irmã e família*

INTENÇÃO DE MISSA PARA O DIA 06 DE JUNHO 2021 (DOMINGO)
06/06/2021

- X Domingo do Tempo Comum - Pelos meus paroquianos e suas intenções

